Tabel 3

Veldspitsmuis Crocidura leucodon
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerd maaien in

Bovenzijde middelbruin tot zwartbruin en

ruimte en tijd. Bij voorkeur in de periode

scherp afgezet tegen de (grauw)witte

september t/m maart.

onderzijde. Bij jonge dieren contrast

Schonen

-

tussen rug en buik minder groot.Staart is

Baggeren

-

tweekleurig met lange zilvergrijze haren.

Begrazen
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Zie gedragscode, aanvullend:
Extensieve beweiding (<0,5 grootvee-eenheid/ha).

Oren steken duidelijk uit de vacht.
Snoeien/dunnen

Landschapselementen in tact laten. Niet alle bomen
verwijderen Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Werkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd in de periode september t/m
maart.

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerde uitvoering
van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de periode
september t/m maart. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden de vegetatie kort maaien.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

In kleinschalige agrarische cultuurlandschappen, met
name in overgangsvegetaties en lintvormige land-

soort niet waargenomen

schapselementen zoals hagen, houtwallen en bos-

soort (recent) waargenomen

randen. Ook in aanliggende, braakliggende of
onbegraasde kruidenvegetaties en boomgaarden met
opgaande kruidenvegetatie.
Gebruik van het leefgebied

Het nest bevindt zich vlak onder de oppervlakte.
Voedsel wordt gezocht in dichte, kruidachtige
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vegetaties. Overwintering vindt grotendeels plaats in
hagen, houtwallen of bosranden.
Voornaamste voedselbronnen

Op en in de bovenste bodemlaag levende
ongewervelden, waaronder kevers, larven en wormen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Veldspitsmuis Crocidura leucodon
Leefwijze door het jaar heen

Leefwijze is met name ’s winters sociaal. Meerdere
dieren maken dan gebruik van hetzelfde nest. Het
voedsel zoeken vindt 24 uur per dag plaats met
tussenposen van 3 tot 4 uur. Voortplantingstijd:
april-september.

Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleinschalige landschapselementen met kruidenrijke vegetatie.
- Extensief beheer van bermen, slootkanten,
houtwallen, etc.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Zeer zeldzaam. Komt alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen en het oosten van Overijssel.

Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet

Tabel 3

Bronnen

Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl

3

